Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Møtedato
Møtetid
Møtested

27. april 2017
kl.18:00
Menighetskontoret

Til stede:
Elsa Skarbøvik, Anlaug Kristine Skau, Eilin Solberg, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth
Klemmetsby, Trond Karlsen, Oddrun Flaat Amundsen, Arne Christian Halseth
Thor-Henrik Henriksen, Ragnar Henriksen og Kari Nohr.
Forfall:
Bodil Tveiten Solberg, Svanhild Johansen Hogner og Jan Petter Bergan.
Åpning v/Thor Henrik
Servering v/ Anlaug og Elisabeth
Sak 21/2017 Godkjenning av innkalling og protokoll.
Vedtak: Innkalling og protokoll er godkjent.
Sak 22/2017 Informasjon
Fra stab:
-Arne Christian er tilbake for fullt
-På barnas påskefest var målet å få inn 40 000kr til hus i Nepal. Endelig resultat foreligger
ikke.
Fra FR:
-stjålet anleggsmaskin fra kirkegården SSM
-nytt elektrisk anlegg på Husøy, oppstart etter sommeren
-falt takstein av taket på Husøy, nå er det sjekket og i orden
-gitt midlertidig brukstillatelse på servicebygget på Husøy
-impregnering av tak på Husøy kirke har vært vellykket, ingen lekkasjer per nå
-arbeidet med sammenslåingen av fellesrådene i Re og Tønsberg er i gang
Fra AU
-Luther-jubileet: undervisningsutvalget jobber med møter til høsten.
-stort Luther-arrangement på prostiplan i uke 43.
-Påskefrokost på 1.påskedag arrangert for første gang
-Stor takk til Terje Espen for innsatsen med årsmeldingen
-Det trengs fortsatt flere frivillige til å styre projektorene

Sak 23/2017 Oppsummering av menighetsmøte
Godt oppmøte. Få spørsmål/innspill til MR. Fint med ulike innslag som sang,
bildefremvisning og intervju med ungdom fra lederkurset og lederne av Film i kjelleren.
Sak 2/2017 Diakonstilling
MR går inn for å opprette en diakonstilling. En ad hoc gruppe er opprettet for å utarbeide en
arbeidsbeskrivelse til neste MR-møte. Denne består av Kari Tønnessen, Jorun Sandvik, Helen
Larsen og Elsa Skarbøvik.MR anslår at menighetens økonomiske bidrag må være på
minimum 100 000 kr per år og ønsker å rekruttere fast givertjeneste til dette.
Sak 25/2017 Økonomi
MR ønsker at ofringene skal være fordelt 50/50 mellom menighetens arbeid og andre
offerformål. Stab i samarbeid med AU fordeler offerformålene slik at dette oppfylles.
Administrasjonskostnadene ved gaver til eksterne formål skal inndekkes av gavene.
Forslag om at et MR-medlem er til stede og informerer om arbeidet på gudstjenestene der det
er kollekt til menighetens arbeid.
Sang- og musikkutvalget la frem revidert budsjett til orientering. Intern fordeling av midler
kan gjøres av utvalget.
Budsjett fra sang- og musikkutvalget bør behandles før jul.
Sak 26/2017 Gudstjenesteforordningen
MR godkjenner gudstjenesteforordningen. Gudstjenesteutvalget foreslår at 17-gudstjenestene
fortsetter 2 ganger per semester.
Sak 27/2017 Rekrutering til utvalgene
Det trengs flere medlemmer til noen av utvalgene.
Sak 28/2017 Eventuelt
Det trengs folk til kaffekoking på kirkekafeen i sommer. Elsa tar med liste på neste kirkekafe
slik at folk kan skrive seg på.
Viktige datoer:
31.05.17: AU-møte kl 18
08.06.17: MR-møte kl 18 m/besøk fra stab. På Husøy bedehus. (Åpning v/Elisabeth.
Servering v/?)
09.07.17: Utsendelsesgudstjeneste for familien Askjer.
29.10.17: Lutherjubileum: fellesgudstjeneste i prostiet. Ulike aktiviteter i forutgående uke.
Referent Eilin Solberg

